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Osztályozó vizsga minimumkövetelményei magyar nyelv és

irodalomból 5-8.
 5. évfolyam
A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és helyes
alkalmazása.
A hang, a szó, a szóelem megkülönböztetése. A szó szóelemeinek pontos felismerése: képző,
jel, rag. Alapismeretek a hangok képzéséről és tulajdonságairól. Rokon és ellentétes jelentésű
szavak, hangutánzó szavak felismerése és csoportosítása. Mássalhangzó törvények nevének
ismerete és helyes leírása. Szólások és közmondások jelentésének értelmezése. Olvasott
irodalmi művekben előforduló szavak jelentésének értelmezése. 
Tudjon megnevezni három mesetípust példákkal. Tudjon különbséget tenni népmese és
műmese között, mese és monda között. Tudjon felsorolni néhány művet Petőfi Sándortól.
Tudjon elkülöníteni szövegekben nagyobb szerkezeti egységeket. Tudja összefoglalni a János
vitéz és A Pál utcai fiúk cselekményét, ismerje a főbb szereplőket, tudja jellemezni őket.
Értelmesen és pontosan, tagoltan, megfelelő ritmusban olvasson fel ismerős szövegeket.
 
6. évfolyam
A beszédhelyzethez és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód  iskolai
helyzetekben. A nyelvi és nem nyelvi jelek helyes használata az élőbeszédben.
Tudja szövegben a szavak szófaját felismerni, megnevezni, ismerje a szófajok jellemzőit,
helyesírásukat. Ismerje az alapszófajokat: ige, főnév, melléknév, számnév, igenevek,
névmások, határozószók. Tudja a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat és
alkalmazásukat.
Tudjon verscímeket felsorolni Arany Jánostól.  Tudja összefoglalni a Toldi tartalmát,
elkészíteni a szerkezeti vázlatát, főbb szereplőket felsorolni és jellemezni. Megismerni az
egyszerűbb költői alakzatokat: megszemélyesítést és hasonlatot. Ismert és könnyen érthető
történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont
fogalmával.
Képes az Egri csillagok szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Megvilágítani a
regény történelmi hátterét. Ismeri a líra, epika, epizód, regény, ballada, elbeszélő költemény
fogalmát, saját szavaival képes ezek meghatározására.
 
 
 
7. osztály
Mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról  saját vélemény megfogalmazására képes, az
érvelés és meggyőzés eszközeivel. Megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű
folyamatos felolvasás, szövegmondás.
Ismeri az egyszerű mondat részeit és szintagmáit. A mondatokat biztosan felismeri szerkezet,
logikai minőség és beszédhelyzet szerint. A megfelelő mondatvégi írásjeleket alkalmazza. A
tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályokat alkalmazni tudja. Tudja a legalapvetőbb
szószerkezeteket felismerni, fajtájukat megnevezni. / predikatív, tárgyas, határozós,
jelzős/.Képes mondatok elemzésére, egyszerűbb szerkezeti rajz elkészítésére.
 
Képes A kőszívű ember fiai című regény szerkezeti elemeinek elkülönítésére, a fő- és
mellékszereplők jellemzésére. Jellemek és érzelmek, gondolatok összefüggéseinek
bemutatására. A történet alapján vázlat készítésére, hosszabb szóbeli előadásra a történelmi
kor és a regény cselekményének összefüggéséről.



Képes A kőszívű ember fiai című regény szerkezeti elemeinek elkülönítésére, a fő- és
mellékszereplők jellemzésére. Jellemek és érzelmek, gondolatok összefüggéseinek
bemutatására. A történet alapján vázlat készítésére, hosszabb szóbeli előadásra a történelmi
kor és a regény cselekményének összefüggéséről.
Képes meghatározni a következő fogalmakat: reformkor, romantika, rapszódia, hexameter,
elégia. Képes Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi és Arany 1-2 versének értő elemzésére, ismeri ezen
költők életének főbb eseményeit, ezeket vázlatba foglalni. Képes beszámolót, kiselőadást
tartani elektronikus forrásból, kézikönyvekből. 
8. osztály
A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható, esztétikus írás. A
szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különböző műfajú szövegek kifejező olvasása,
elmondása.
Tudja az összetett szó alfajait, helyesírásukat, nyelvhelyességi tudnivalóit. Példákat keresni
szakszövegből és irodalmi szövegből. Szóképzés ismerete a leggyakoribb képzők
segítségével.
Ismerje az összetett mondat fajtáit, képes legyen azok elemzésére alá- és mellérendelő
összetett mondatokban. Egyszerűbb szerkezeti rajzok készítésére. Idézés, párbeszéd,
központozás helyes alkalmazására. Mondattani  és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazására
szóban és írásban.
A köznyelv, szaknyelv, társalgás és szleng szókészletében lévő eltérések felismerése, helyes
használatukra. 
Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján.
Ismeri a Nyugat első és második nemzedékének alkotóit, életüket vázlat segítségével
bemutatni, versekről hosszabb elemzés készíteni.  Összefüggést találni a hasonló korszakban
élt szerzők műveinek témájában, történelmi háttér ismerete az 1930-as, 40-es évek íróinál.
Több mű értő szavalata, költői alakzatok biztos felismerése. A feldolgozott művekről
összefoglalás készítése. Tudjon önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott
szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemény megfogalmazására, állításait indokolni.


